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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

16.04.2020.                                                                                                    Nr. 87 

                                                                                                                       (protokols Nr. 7, 14.§) 

Par dzīvojamās telpas īri A. P.  

 

Rugāju novada dome izskatīja A. P., personas kods [..], 2020. gada 30. marta 

iesniegumu Reģ. Nr.7/15.1 ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Liepu ielā 4-13, Skujetniekos, 

Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. 

Saskaņā ar esošo informāciju:  

[1.] Dzīvojamā telpa ar adresi: Liepu ielā 4-13, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju 

novads ar kopējo platību 72,2 m2 ir Rugāju novada domei piederoša un uz doto brīdi brīva 

dzīvojamā telpa ar ērtībām. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, 

ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

[2.] Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta pirmā daļa paredz, ka dzīvojamās telpas 

lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī 

pašvaldība.  

[3.] [..] 

[4.] Rugāju novada domes 2013. gada 21. novembra lēmums “Par īres maksas 

pašvaldības dzīvokļos apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 31.§) paredz, ka īres maksa par 

kvadrātmetru mēnesī labiekārtotos dzīvokļos ir 0,23 EUR (nulle euro un 23 centi), dzīvojamās 

telpas kopējā platība ir 72,2 m2, līdz ar to īres maksa mēnesī kopā sastāda – 16,60 EUR 

(sešpadsmit euro un 60 centi). 

Ņemot vērā augstāk minēto, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”                      

15. pantu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai 

piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz 

valdītājs un dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars 

Duļevskis, Jānis Ikstens, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Izīrēt A. P., personas kods [..], pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu ar adrese: 

Liepu iela 4-13, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, nosakot īres maksu 16,60 

EUR (sešpadsmit euro un 60 centi) mēnesī. 

2. Noslēgt īres līgumu līdz 2025. gada 16. maijam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Saimnieciskās nodaļas vadītāja vietniecei 

Dzidrai Šmagrei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

17.04.2020.  
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